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أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليًال على نقص إميانه باآلخرة؛ إذ لو كُمل إميانه باآلخرة لكان يعرف 
احلسن من السيئ، فيفعل احلسن ويتجنب السيئ، ولكن لضعف إميانه باآلخرة حيسب له هذا الفعل القبيح ويراه 

  .حسناً 
ن زُيّن له سوء عمله كثرية جداً، ال شك من العمل السيئ وال حاجة إىل أن نعدد أنواعاً من ذلك؛ ألن األنواع مم

  أنه إذا نزل يف أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثالثة للقدر وواحداً يعبده.
له متراً على صورة صنم فيعبده، فإذا جاء أكله، وال شك  يعبثوال شك أن من العمل السيئ املزيّن أن اإلنسان 

يأيت بابنته وهي مثرة فؤاده وحيفر هلا احلفرة ويغمسها وهي حية، هذا ما  أن من سوء العمل املزيّن أن اإلنسان
، ومع ذلك زُّين لقوٍم من أهل اجلاهلية هذا العمل، حىت إنه يقولون: إنه يقف السباعيكون والعياذ باهللا وال من 

  على احلفرة ليلقيها وهي إذا هم أن يلقيها تشبث به وتقول: يا أبت! يا أبت!
  وهو داؤها نسأل اهللا العافية.فتستجري به 

" وهذا والعياذ باهللا من عدم اإلميان أن اإلنسان ال يوافق  يتحيرون فيها ]4فـَُهْم يـَْعَمُهوَن ))[النمل: ((وقوله: " 
للهداية، جتده حائراً؛ ألنه مل يؤمن وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكالم من احلرية، ألم مل يؤمنوا باهللا حق 

به، أنكروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله فصاروا متحريين، وهلذا قال بعض الناس: أكثر  اإلميان
  الناس شكاً عند املوت أهل الكالم والعياذ باهللا؛ ألم نسأل اهللا العافية ما آمنوا.

  فكل إنسان يضعف إميانه فإنه يرتتب عليه هذان األمران السيئان: 
  منه. يئ يف عينه، حىت ميارسه وال يرتدعالسأوًال: تزيني العمل 

  .والثاين: شكه وحريته وتردده
ذا نعرف اآلن أنه كلما قوي اإلميان باآلخرة عرف اإلنسان القبيح ومل يرتدد فيه، نقول: ال. ألن هذه نتيجة 

  هذا الوصف، فعدمه يقتضي عدمه. معادلة بّينة جداً. ة كتابية، إذا كان هذا الوصف يقتضيعملي
فالذين ال يؤمنون باآلخرة ابتلوا ذين األمرين، والذين يؤمنون باآلخرة ينتفي عنهم هذان األمران. نسأل اهللا أن 

  جيعلنا وإياكم من املؤمنني.
  .؟.. :الطالب
ما زُيّن هلم؛ ألن هذه اآلية مقياس كل  يف احلقيقة ال. ما عندهم إميان يف احلقيقة، لو كان عندهم إميان الشيخ:

ان يزين له سوء عمله فاعلم أنه ناقص اإلميان أبد؛ ألنه لو كان عندهم إميان حقيقي ما الذي خيرجهم عن إنس
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إذاً: كلما ضعف اإلميان باآلخرة ازداد التزيني القبيح يف عني اإلنسان، ...طريق الرسول عليه الصالة والسالم
  ن.وكلما ازداد إميانه باآلخرة كره القبائح، وهذا أمٌر مسّلم اآل

ياولد  على هذا ميكن أن نستنتج من أن الرجل الذي يستحسن القبائح ميكن نستنتج أنه ضعيف اإلميان باآلخرة
  ؛ ألنه لو قوي إميانه باآلخرة ما حسن يف نفسه قبائح األعمال، وهذه اآلية تدل عليها.نعم

  .]4))[النمل:فـَُهْم يـَْعَمُهوَن  ((ويف اآليات أيضاً دليل على أن عدم اإلميان باآلخرة سبٌب للحرية؛ لقوله: 
وعلى هذا فاإلميان باآلخرة سبٌب لليقني والنور، وهذا أمٌر أيضًا مشاهد، واإلنسان ما يصاب بعدم اليقني إال 

األمور غري العلمية الشرعية، يف بسبب أعماله ونقص إميانه، وكلما قوي اإلميان فإنه يزداد معرفة اإلنسان حىت 
   وتعاىل فراسة يتبني ا األشياء.يعطيه اهللا تبارك 

أشده يف الدنيا  ]5))[النمل: ُأْولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذابِ (( يقول اهللا سبحانه وتعاىل: والدرس اجلديد اآلن 
  ". القتل واألسر

نه زُّين هلم سوء أعماهلم )) املشار إليه من؟ الذين ال يؤمنون باآلخرة، ملا ذكر والعياذ باهللا طريقهم وأ ْولَِئكَ أ ((
  .]5))[النمل:ُأْولَِئَك الِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب  ((ذكر جزاءهم ومآهلم، فقال: 

أيده املؤلف رمحه اهللا مبا يكون يف الدنيا من األسر والقتل، ولكنه ال ينبغي أن يقيد به، بل يقال: إن هذا من سوء 
  ذاب يف الدنيا ويف اآلخرة.العذاب الذي يناله، وهم ينالون سوء الع

  .]5))[النمل:َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اَألْخَسُروَن  ومن أجل ذلك مل يكن هلم نصيٌب يف اآلخرة، بل قال: ((
  .]5))[النمل:ُهُم اَألْخَسُروَن  ))، ((َوُهْم  ((

نظري وهي كلمة هم،  طيب. هم األوىل مبتدأ، والثانية توكيد، وجيوز أن تكون ضمري فصل، لكن ملا سبق هلا
  فاألحسن تكون توكيد. 

واألخسر اسم تفضيل، مأخوٌذ من  ]5))[النمل:ُهُم اَألْخَسُروَن  ونستفيد احلصر من تعريف املبتدأ واخلرب ((
  اخلسران وهو النقص، وحصر األخسرية فيهم دليٌل على أن هناك خسارة لغريهم، لكن هم األخسرون.

أن الُفّساق من املؤمنني يعّذبون بقدر ذنوم، وهذا خسارة؛ ألنه مل يكمل هلم  واخلسارة اليت تكون لغريهم هو
  أليس كذلك ؟ النعيم يف اآلخرة؛ حيث ُعّذبوا على ما فعلوا من الذنوب، فهذا ال شك أنه خيسر وأنه خسارة.

" فهم  بدة عليهملمصيرهم إلى النار المؤ ولكن األكثر هؤالء الذين خيلدون يف النار وهلذا يقول املؤلف: " 
  األخسرون.

  فعليه يكون الناس يف اآلخرة ينقسمون إىل ثالثة أقسام: راحبون، وخاسرون، وأخسرون.
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سواٌء كان ذلك بتوبة، أو مبصائب  فالرابح: الذي مّن اهللا عليه فخرج من الدنيا وهو ال يستحق العقاب يف اآلخرة
عمال السيئة مثل أهل بدر قال اهللا هلم: اعملوا ما شئتم تكّفر، أو بأعمال صاحلة جليلة جداً تضمحل معها األ

قد غفرت لكم. لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن اهللا سبحانه وتعاىل يغفره هلم بسبب احلسنة العظيمة اليت 
  قاموا ا يف غزوة بدر.

ِإن اللَه ال  ((تعاىل يقول: وقد يكون أيضًا هذا اإلنسان الذي عمل سيئًا يف الدنيا قد يعفو اهللا عنه؛ ألن اهللا 
  فتكون حاله يف اآلخرة تامة. ]48))[النساء:يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء 

والثاين اخلاسر غري األخسر وهو الذي أصاب بعض الذنوب ومل يقّدر له اخلالص منها، فعوقب عليها، واألخسر 
  له يف اآلخرة، ما له يف اآلخرة من خالق وهم الكفار.هو الذي ال حظ 

 ويف اآلية من الفوائد ما سنبحثه إن شاء اهللا يف الدرس القادم ]5))[النمل:َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اَألْخَسُروَن  ((
ويف  ألين احب ان يكون مادام اننا فهمنا منكم واحلمد هللا فهم للفوائد أحب أن يكون استخراجها منكم نعم

  . الدرس القادم إن شاء اهللا نشوف
  ؟.... :الطالب
ألن العذاب يف اآلخرة قد يكون مع  ]5))[النمل:َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اَألْخَسُروَن  ال. ما يستنبط (( الشيخ:

   اخلسران فقط.
   ". سلمخطاب للنبي صلى اهللا عليه و  ]6(( َوِإنَك ))[النمل:مث قال: " 

  ألن الالم هذه للتوكيد. ]6))[النمل:لَتُـَلقى  ((كٌد بإن، مث مؤكٌد بتأكيد آخر وهو قوله: وهذا اخلطاب مؤ 
  ؟ةزحلقاملمعىن ايش ويف إعراب بعضكم أمس قال: إا الالم املزحلقة. 

  ...؟الطالب:
أول يعين: مؤخر، يقولون: إن األصل أن تكون يف أول الكالم، ولكن ملا كان يف معىن مزحلق ايش ؟ الشيخ:

الكالم مؤكد، صار األنسب أن تؤكد؛ لئال جيتمع مؤكدان يف مكاٍن واحد، وإال هي تسمى للتوكيد، لكن إذا 
   سئلنا أين حملها؟ نقول: يف أول اجلملة ولكنها ُزحلقت من أجل أنه يف أول اجلملة مؤكٍد آخر.

        َحِكيٍم  )) من عند ((ِمْن َلُدْن  (( يلقى عليك بشدةأي: "  ]6))[النمل: َوِإنَك لَتـَُلقى اْلُقْرآنَ  (( 
  إىل آخره. " في ذلك ]6َعِليٍم ))[النمل:

معىن التلقية التلقني واإلعطاء، لقيتك كذا مبعىن لقنته إياه إذا كان ذكراً، وأعطيته إياه إذا   ]6))[النمل: لَتـَُلقى ((
قن، والنيب عليه الصالة والسالم كان يلقن القرآن، كان عيناً، وهنا ذكر القرآن ليس عينًا يُعطى ولكنه ذكٌر يل
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ال  ((عن ذلك قال: وكان إذا مسعه من جربيل يف أول األمر يتعجل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بقراءته، فنهاه اهللا 
َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَُه * ُتَحرْك بِِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه  ضمان من اهللا سبحانه وتعاىل  ]17 - 16))[القيامة:ِإن َعَليـْ

  أن جيمعه ويقرأه.
َنا بـََيانَُه * فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتِبْع قـُْرآنَُه  ((   بيانه لفظاً ومعًىن وحكماً. ]19))[القيامة:ثُم ِإن َعَليـْ
  .ىن تال، ومن قرأ مبعىن مجعوسبق معىن القرآن، وأنه مشتٌق من قرأ مبع ]6))[النمل: َوِإنَك لَتـَُلقى اْلُقْرآنَ  ((

  ". أي: يلقى عليك بشدةوقول املؤلف: " 
أخذ كلمة بشدة من اللفظ تُلّقى ومل يقل تلق أنت، فكأنه يلقاه كأنه يشعر بالشدة ولكنه ما يتبني يل كثرياً إمنا ال 

  معكم اجلاللني احلاشي  شك أن الرسول عليه الصالة والسالم جيد من تلقي الوحي جيد شدة
  تكاليف الشرع قوله بشدة ملا فيه من  طالب:ال

  " يعين أن لدن مبعىن عند. من عند ]6))[النمل: ِمْن َلُدنْ  ((" عليه فيها غموض  داللة اللفظ الشيخ:
ُل اْلَقْوُل َلَدي  ((ويقال فيها أيضاً لدى،  ا ِعْلًما  ((، ]29))[ق:َما يـَُبدْمَناُه ِمْن َلُدن65))[الكهف:َوَعل[.  

لُدنا هي لدن، ولدي هي لدى فيقال هذا وهذا، ولكن القرآن كما هو معلوم توقيفي، ما ميكن نبدل لفظًا بدل 
  آخر ولو كان مبعناه.

  املراد به اهللا جل ذكره. ]6))[النمل:ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم  ((وقوله: 
  ن وهو احلكمة.واحلكيم مر علينا أنه مشتق من احلكم واإلحكام الذي مبعىن اإلتقا

  واحلكم الثابت هللا عز وجل أو املتصف به اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: حكم شرعي، وحكٌم قدري.
          َذِلُكْم ُحْكُم اللِه َيْحُكُم  ((فاحلكم الشرعي كثري يف القرآن، كما يف قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: 

َنُكْم           َذِلُكْم ُحْكُم اللِه َيْحُكُم  ((قال:  ،أحكام النساء الكافرات واملهاجرات ملا ذكر ]10))[املمتحنة:بـَيـْ
َنُكْم    .]10))[املمتحنة:بـَيـْ
                 فـََلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللهُ  ((القدري مثل قول أخي يوسف: واحلكم

  : يقّدر ما هو ينتظر حكم شرعي، ينتظر حكماً قدرياً.يعين ]80))[يوسف:ِلي 
  احلكم الشرعي هل متكن خمالفته؟ نعم متكن، من الناس من يقبله ومن الناس من ال يقبله.

  واحلكم القدري ال متكن خمالفته، إذاً فهو واقٌع ال حمالة، إذا حكم اهللا تعاىل بشيٍء قدراً فهو واقع ال حمالة.
  مبغوض إليه؟إال ال هللا و احلكم الشرعي حمبوب 

  حمبوب ومبغوض الطالب: 
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، فإذا حكم بفعل الشيء فهو حمبوب، وإن حكم برتكه فهو مكروه. فاهللا تعاىل حكم حمبوب ومبغوض  الشيخ:
  وهو مكروه له، حكم بتحرمي الشرك وهو مكروه له.وإال ال ؟بتحرمي الزنا مثالً 

، وال ميكن أن نعارض ذلك فنقول: كيف يقع احلكم الكوين وهو احلكم الكوين كذلك فيه حمبوب وفيه مكروه هللا
مكروٌه له؟ إذًا معناه اهللا ُجيرب؟ يعين: يفعل شيء وهو يكرهه، هذا ما يكون إال يف إنسان ُجيرب أو إال يف فاعٍل 

  ُجيرب، فهل اهللا تعاىل ُجيرب؟ 
  ال. :الطالب
  ٌه هللا؟إذاً: كيف تقول إن يف احلكم الكوين ما هو مكرو  الشيخ:
النار ولكنه ب يكوي ابنه، كما أن اإلنسان يكره أن ....كمة حلقد يفعل إنسان ما يكرهه هذا واقع  :الطالب

  .....ملا فيه من مصاحل األخرى، فقد  يفعله
  يعين: معناه إذاً هو مكروٌه من وجه وحمبوٌب من وجه آخر. الشيخ:

، ا.. اهللا تعاىل يقّدر املعاصي مع أنه يكرههااهللا يقّدرهفي فهو من حيث ذاته مكروٌه هللا سبحانه وتعاىل كاملعاص
  لكنه حمبوٌب إليه من وجٍه آخر، ويكون هذا الوجه أقوى من الوجه اآلخر، فيقع هذا الشيء.

إذاً: حكيم مشتقة من احلكم واإلحكام، واحلكم املتصف به اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: كوين 
  م:وشرعي. ولكٍل منهما حك

  ؛ ألنه قد يقع وقد ال يقع.يا ولد أوًال: احلكم الشرعي ال يلزم منه وقوع احملكوم به
  واحلكم الكوين يلزم منه وقوع احملكوم به يف كل حال.

   حيث الكراهة والبغض هللا فنقول: كالمها حمبوب ومكروٌه هللا سبحانه وتعاىل. من انقسامهماأما 
  فهو حمبوٌب له. .... :الطالب
  مكروٌه إليه. الشيخ:
  احلكم بتحرميه حمبوٌب هللا. :الطالب
  ال. يعين قصدي اآلن احلكم الشرعي حترمي الزنا. الشيخ:
  حترمي الزنا حمبوب هللا. :الطالب
  كوم به، هذا مكروٌه إىل اهللا.احملهذا احلكم، وهو حترمي الزنا حمبوب إليه، لكن  الشيخ:
  احلكم الشرعي؟ حيبكيف   :الطالب
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الشرعي منه حمبوب ومنه مكروه، مبعىن احملكوم به. يعين مثًال: حكم اهللا سبحانه وتعاىل بتحرمي احلكم  الشيخ:
  الزنا ألن الزنا مكروٌه إليه، حكم بوجوب الصالة ألن الصالة حمبوبة إليه.

  وأما نفس احلكم الذي هو فعله، فهذا أمر معروف أنه ما حكم ذا الشيء إال وهو حيب أن يكون كذلك.
  حيب ترك الزنا. :بالطال

   حيب ترك الزنا وحيب فعل الصالة. الشيخ:
  طيب. بالنسبة لإلحكام، اإلحكام مبعىن اإلتقان وهي احلكمة.

ضعها يف مواضعها ال شك أن هذا إتقان، واهللا تبارك وتعاىل متصٌف باحلكمة البالغة تنزيل األشياء يف منازهلا وو 
  ضع األشياء يف مواضعها.فهي و  ]5))[القمر:ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة  ((

وقد ذكرنا يف التوحيد ونعيده اآلن للتذكري: أن احلكمة تكون يف صورة الشيء ويف غايته، يف صورة الشيء ووقوعه 
  على هذا النحو وتكون أيضاً يف غاية هذا الشيء.

والفرعي كالمها وتكون أيضًا احلكمة يف األمور الشرعية ويف األمور القدرية؛ ألن احلكمني السابقني الكوين 
مشتمٌل على احلكمة، فعلى هذا تكون احلكمة يف األحكام الكونية ويف األحكام الشرعية، وتكون صورية مبعىن 

  أنه على هذه الصورة املعينة حكمة، وغائية مبعىن ما ينتج عليه أو منه من الغايات احملمودة.
املصاحل وتدرأ املفاسد.  ه يف غاية احلكم؛ ألا كلها تنشدفعندما تتأمل الشريعة جتد أن وضعها على ما هي علي

  هذه القاعدة العامة يف الشريعة.
إذاً: فهي على هذا الوجه أو ذه الصورة موافقة للحكم، مث إن احلكمة الغائية ما هي مثرة هذه الشريعة والتمسك 

دة، وأن تشريع األمور من أجل هذه الغاية ا؟ هي: السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة، وهذه ال شك أا غاية حممو 
  .واضح أنه حكمة

كذلك نأيت إىل األمور القدرية نقول: األمور القدرية أيضًا وضعها على ما هي عليه ذه الصورة هو حكمة، مث 
الغاية منها حكمٌة أيضاً، ولكن هذه احلكمة يف صورة الشيء ويف غاية الشيء شرعًا أو قدرًا قد تكون معلومة 

لعباد وقد تكون جمهولة، ولكن ما هو فرضنا حنن فيما جنهله من حكم هذه األمور؟ فرضنا اإلميان والتسليم، حنن ل
نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه اهللا وما من شيء يفعله اهللا إال وله حكمة، جيب علينا أن نؤمن ذا؛ ألن هذا 

  مقتضى وصفه باحلكيم.
َوَمْن  ((ما هو كل الناس  ]269))[البقرة:يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء  ((ه لكننا قد نفهم هذا الشيء وقد ال نفهم

ًرا َكِثيًرا    .]269))[البقرة:يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ
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لكن علينا أن نؤمن هذا اإلميان، وحنن إذا آمنا هذا اإلميان فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع وبالقدر؛ ألنا 
  حلكمة. نعلم أن هذا

عن الدين، ال شك أن هذا يهمنا وحيزننا،  همفراوانصعندما نتأمل اآلن أحوال الناس املسلمني، وضعف دينهم 
ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى وجدنا أنه مقّدر من جهة اهللا، وأنه ال بد أن يكون هلذا حكمة، لكنا قد ال 

  نعلمها حنن.
أحوالك اخلاصة والعامة، أن تتيقن أن هذا حلكمة ولكن تيقننا للحكمة ال وهذا جيب أن جتعله جاريًا على مجيع 

  مينعنا من فعل األسباب الشرعية اليت أمرنا ا.
هم، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إىل فراي ذكرناه مسألة ضعف املسلمني وانصمثال ذلك هذا املثال الذ

  وسوء العاقبة للعصاة والفاسدين. هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر.اإلسالم، وبيان حماسنه والتحذير من خمالفته، 
وهذا من احلكمة أنه يتحرك أهل اخلري للدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل وبيان احلق وبيان العاقبة احلميدة ملن متسك  

تتصورون كما بدين اهللا؛ ألجل أن يكثر ثوام، وألجل أن يدخل الناس يف دين اهللا عن اقتناع؛ ألين أظن أنكم 
لو وجدوا على حالة معّينة، هل جيدون يف هذه احلال املعّينة أو هل يدركون هذه احلال مثال أتصور: إن الناس 

املعينة على حقيقتها؟ ال. ألا أمٌر معتاد عندهم، وقد ال يفهمون ما ينتج عنها من خري أو من شر، لكن عندما 
ّني هلم احلق ويرجعون إليه، يكون هذا أحسن حاًال من احلال األوىل يوغلون يف الشر، وينتهون إىل غايته، مث يب

اقتناع وعن حمّبة هلذا األمر اجلديد الذي بـُّني  فمشوا عليه؛ ألم اآلن يأتون عناليت وجدوا آباءهم على شيء 
  هلم.

عن اقتناع وال شك فيه،  ولذلك اآلن احلمد هللا فيه بادرة طيبة يف مجيع األقطار اإلسالمية بادرة رجوع إىل اإلسالم
  هذه األمور املكروهة يف الدين ألجل أن تكون غاية ملا هو أمحد. مثل أن اهللا يقدروهذا من احلكمة يف 

العليم معناه املتصف بالعلم، والعلم كما حّده أهل األصول هو: إدراك  ]6))[النمل:ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم  ((
ازمًا مطابقاً، وال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل له من هذا الوصف أمته وأعاله، الشيء على ما هو عليه إدراكًا ج

  فهو سبحانه وتعاىل عليٌم علماً مطلقاً، مل ُيسبق جبهٍل ومل يُلحق بنسيان.
      اْلِعْلِم ِإال  َوَما ُأوتِيُتْم ِمنَ  ((وال حيد حبد، وعلم املخلوق مسبوٌق باجلهل ملحٌق بالنسيان، وحمدود أيضًا 

  خبالف علم اهللا. ]85))[اإلسراء:قَِليًال 
  وهنا ُقدم احلكيم على العليم، وأكثر ما يرد يف القرآن تقدمي العليم على احلكيم.

  ما هو احلكمة من تقدمي احلكيم هنا على العليم؟ 



 8

  ؟.... :الطالب
  ايش؟  الشيخ:

  أقرب من العلم. الطالب:
  أقرب؟ كيف ذلك؟الشيخ:

  ... الطالب:
املفعول اآلن تلقي القرآن، القرآن مشتمل طيب  بس اجلملة األوىل مستقلة عن األوىل الواو لالستئنافخ:الشي

على الشريعة، والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا مل نعتقد أن هذه األوامر والنواهي مبنية على احلكمة فإنه يضعف 
ألنه مبجرد  ]6))[النمل:َوِإنَك لَتـَُلقى اْلُقْرآَن  ((من قوله: انقيادنا هلا، فلهذا قّدم احلكمة، أما العلم فإنه مفهوٌم 

، هو نعم موافق يف الواقع، ولذلك تلقي القرآن يكون العلم، لكن هل هذا املوجود يف القرآن موافق للحكمة
رآن فإنه ُقّدمت احلكمة ألجل أن يشعر اإلنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصالة والسالم من الق

قَاَل رَبِك  قَاُلوا َكَذِلكِ * َفَصكْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم  ((حكمة، نظري ذلك يف سورة الذاريات قال: 
وما قال: العليم احلكيم؛ ألن والدة العجوز أمٌر خارج عن  ]30 - 29))[الذاريات:ِإنُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم 

، كيف تلد العجوز وملاذا؟ فُقّدمت احلكمة ألجل أن يشعر اإلنسان قبل كل شيء أن هذا العادة وعن املألوف
  األمر النادر اخلارج عن العادة صادٌر عن حكمة وليس عن سفه وال عن أمٍر بالصدفة.

م اسم احلكيم الذي يدل على وصف اهللا تعاىل باحلكمة يف هذا املقام؛ ألن ما  قاه لتإذاً: هذا مثلها نقول: ُقد
التشريع الذي حيتاج إىل بيان احلكمة فيه، حىت وإال ال؟ الرسول عليه الصالة والسالم من القرآن مشتمٌل على 

  يقتنع به املرء. فلذلك ُقّدمت احلكمة على العلم.
  أما العلم فإنه مفهوٌم من كلمة تُلّقى؛ إذ أنه إذا لُّقي القرآن فقد علم، لذلك صارت يف املرتبة الثانية.

بب الثاين: ما هو احلكمة من مجع احلكمة والعلم؟ حكيم وعليم، ودائمًا يف القرآن جتد أن احلكيم مقرون الس
  م أيضاً. فما هي احلكمة من ذلك؟يبالعليم كثرياً، ويقرن بالعزيز عزيز حك

  هذا من ناحية، فهو من اإلحكام ومن احلكم به، فاحلكم حيتاج إىل علم. ...... :الطالب
  اً حتتاج إىل علم، فحكٌم بال علم يعترب ناقص.واحلكمة أيض

  طيب. كذا توافقون عليه؟ صاحل. الشيخ:
  .... :الطالب

  يعين: ميكن اجلوابني بعد يتضح جواب ثالث؟ لشيخ:ا
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  مبين على احلكمة.هذا العلم  أن، أنه يعين تدل على أن هذا العلم تنزيله على احلكمة :الطالب
  ؟ يف تصورك اآلنعلم.أين املبين على األصل؟ أيهن السابق، مبنية على الأو احلكمة  الشيخ:
  السابق حكيم.  :الطالب
  ال. خل الرتتيب هنا، السابق حسب ذهن اإلنسان. الشيخ:
  ...احلكم  :الطالب
  عجيب. الظاهر أن العلم يسبق احلكمة، كيف تدري أن هذا مناسب أو غري مناسب؟ الشيخ:
  إذا علمت. :الطالب
  ت، علمت أنه مناسب ووضعته يف حمله.إذا علم الشيخ:
  يستلزم العلم. ... :الطالب
طيب. على كل حال كل هذه أجوبة ال بأس ا، إمنا اجلواب البّني أن نقول: إن احلكمة قد ختفى على  الشيخ:

  بعض الناس، فهل خفاؤها هنا يقتضي أا ليست معلومة عند اهللا؟ خفاؤها علينا ال.
 أن هذه احلكمة معلومة عند اهللا وإن خفيت علينا، فهو سبحانه وتعاىل حكيٌم عليم، فكأنه مجع بينهما ليتبني

يضع األشياء يف مواضعها، وإن خفي علينا ذلك، ما نقول مثًال: إذا شرع اهللا شيئاً أو قضى بشيٍء أن هذا ليس 
  عن علم، بل هو عن علٍم، حىت لو فرض أننا حنن مل نعلم حكمته ووجهته.

  مع يف القرآن الكرمي يف آيات كثرية بني العلم واحلكمة.فهذا وجه اجل
اخلالصة أن نقول: ملا كانت احلكمة ختفى على العباد قرا اهللا تعاىل بالعلم ليطمئن املرء إىل أن هذه احلكمة 

   علينا. ةفياخ تمعلومة عند اهللا عز وجل وإن كان
  .]7))[النمل:ِإْذ قَاَل ُموَسى  ((طيب يقول: 

" وهذه طريقته وهي أيضاً معروفة عند النحويني بأن إذ ظرف، والظرف ال بد له من  اذكر إذ قالال: " املفّسر ق
  عامل وهو املتعلق، فيقدرون اذكر دائماً يف مثل هذا الرتكيب.

   تَ َوَمْرَيَم ابـْنَ  ((وموسى معروف أنه هو ابن عمران أخو مرمي  ]7))[النمل:ِإْذ قَاَل ُموَسى ِألَْهِلِه  ((اذكر 
  كيف؟.]12))[التحرمي:ِعْمَراَن 
  .... :الطالب
  ما هو اجلواب البّني هلذا. إذا قال قائل: أن موسى أٌخ ملرمي؟ الشيخ:
  كيف يكون؟  يعين... :الطالب
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  .]28))[مرمي:يَا ُأْخَت َهاُروَن  ((ألن هذا موسى ابن عمران وهي مرمي ابنة عمران، وموسى أخو هارون  الشيخ:
  م بأمساء أنبياء.يسمو  :الطالب
نعم يسمون بأمساء أنبيائهم، والتاريخ مثلما عرفتم وقلتم اآلن، التاريخ بني موسى ومرمي بعيد جداً،  الشيخ:

فموسى عليه الصالة والسالم هو أفضل أنبياء بين إسرائيل، ويقع بني أويل العزم املرتبة الثالثة؛ ألن أويل العزم من 
أفضلهم النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، مث إبراهيم، مث موسى، وعيسى ونوح ما جيد الرسل عليهم الصالة والسالم 

  اإلنسان بينهم مفاضلة؛ ألن لكل واحٍد منهما مزيّة ليست لآلخر. وهلذا ما نرّجح واحداً منهما على اآلخر.
  أما األولون الثالثة فالرتجيح بينهم واضح.

  ؟....الرتجيح بينهم  :الطالب
  . وهلذا قصة اليهودي مع املسلم  ال. بس بيان الفضل، لكن املفاضلة على سبيل املفاخرة ال جيوز لشيخ:ا

  ترتيبهم يف القرآن ما يدل على التفضيل؟ :الطالب
  إال. التقدمي. الشيخ:
َم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم النِبييَن ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبـَْراِهي َوِإْذ َأَخْذنَا ِمنَ  (( :الطالب

  .... ]7))[األحزاب:
َنا ِبِه ِإبـَْراِهيَم  َشَرَع َلُكْم ِمنَ  ((ويف اآلية الثانية  الشيخ: َنا ِإلَْيَك َوَما َوصيـْ يِن َما َوصى بِِه نُوًحا َوالِذي َأْوَحيـْ الد

  .]13))[الشورى:َوُموَسى َوِعيَسى 
وح ُقدم هنا ألنه هو أول الرساالت رسالة، ما هو ألنه أفضل، وهو ال شك أنه أول والظاهر واهللا أعلم أن ن

  رسول.
  هارون من هو؟ :الطالب
  هارون هذا أخوه، لكنه مل يُذكر له نبوة يف القرآن. الشيخ:
  ؟....هارون  .... :الطالب
  نعم. كما جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم. الشيخ:
  وتعاىل؟ هللا سبحانه ما يف بطنهانذرت  كان هلا أخ امسه هارون، لكن ما هي بأمه يا شيخ مرمي :الطالب
   جيوز أن يكون أخاً من أبيه. الشيخ:

يف معرفة استنباط الفوائد جنعل  وهللا احلمد باألمس قلنا: إنه بناًء على تقدمكم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
   ذلك إليكم.
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  ؟)) مالذي يستفاد من هذه اآلية  لِذيَن َلُهْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم ِفي اْآلِخَرِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ ُأولَِئَك ا((  فأوًال:
  من أول كلها الطالب:
  كلها؟ ال ال ناقشتكم أمس ،وأخذنا الفوائد قلنا خاص باملؤمنني...وأنه كلما زاد اإلميان  الشيخ:

  الفوائد  الطالب:
...الوقت يروح أجل أول، متأكد أننا ..نبدأ من... وإذا أردمت نبدأ من ... مايف مانعطيب اذن نبدأ من  الشيخ:

   عندي نأخذ فوائدها اذن نأخذ على عجل.
يال اهللا  يال أعطين الفائدة عبد ]1))[النمل:تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبيٍن  ((يستفاد من قوله تعاىل:   أوال 

  يا إبراهيم؟
القرآن آية وعالمة على  أن.... ]1))[النمل:تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن  ((هذه اآليات هي القرآن الكرمي،  أن :الطالب

  .صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  هذا واحد. أن القرآن آية؛ ملا تضمنه من األخبار الصادقة واألحكام العادلة ... إىل آخره. الشيخ:

  الفائدة الثانية يا محد!
   ...القرآن  أن :الطالب
  ))تِْلَك آيَاُت  (( لقوله الشيخ:
  : أن القرآن مكتوب سابقاً والحقاً.يا صاحل طيب. الثالثة الشيخ:
  بعض اآليات. ....فيه هدى  ....بعض اآليات  ذكر :الطالب
  .....ال.  الشيخ:
  مبني أن القرآن بّنيٌ لنفسه مبني لغريه. :الطالب
  أو يف بعض األشياء؟ عموما الشيخ:
  يف بعضها. :الطالب
  هاه؟ الشيخ:
  مبني كلمة مبني يف هذا يف آية مبني أنه ... :الطالب
  ويش تقول يا أمحد؟ هو مبني يف كل األشياء أو يف بعض األشياء؟ الشيخ:
  .... :الطالب
  هو مبني يف كل شيء أو يف بعض األشياء؟ الشيخ:
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  ...عام  :الطالب
  ؟صاحل ذا املوضوععام؟ طيب هل فيه آية صرحية يف ه الشيخ:
  آية صرحية يف ذلك؟ :الطالب
  نعم. بأن القرآن مبني لكل شيء.. حممد. الشيخ:
َيانًا ِلُكل َشْيٍء  (( :الطالب   .]89))[النحل:َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
َيانًا ِلُكل َشْيٍء  (( الشيخ:   .]89))[النحل:َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 ]1))[النمل:وَِكَتاٍب ُمِبيٍن  ب. يستفاد أيضاً من اآلية: أن القرآن ال خيرج عن كونه قرآناً ولو كتب؛ لقوله: ((طي
وال يكون آية إال إذا   ]1))[النمل:آيَاُت اْلُقْرآِن  ((فهو كالم اهللا سواٌء قرئ أو كتب، وذلك مفهوٌم من قوله: 

   كان من كالم اهللا.
  يستفاد منها يا علي؟ ]2))[النمل:ُمْؤِمِنيَن ُهًدى َوُبْشَرى ِللْ  ((

  املعىن أن القرآن هادياً للناس. ....أن القرآن هدى أي: هادياً يعين: يهدي  :الطالب
  نعم.  الشيخ:
  ....املؤمن خبري  ...كذلك أن يف هذا الكتاب ما يبّشر يعين: ما و  ]2))[النمل:َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن  (( :الطالب
  يوسف؟ ويش قالميكن يف نفسك لكن ما عرفت تعّرب عنه. الشيخ:
  ...يتعلق . ..: الطالب


